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Az Ökumenikus Segélyszervezet az ország 7 városában működtet információs 

pontot szerencsejáték függőségben érintettek részére. A hálózat kialakításának célja 

volt, hogy létrejöjjön egy ezzel a problémakörrel felkészülten foglalkozó hálózat, ahol 

hatékony és valós segítséget lehet kérni, és aktívan működő kapcsolatrendszert és 

kommunikációs csatornát épít ki a szerencsejáték-függőség témájával foglalkozó 

intézmények, az ellátórendszer tagjai között.  

Az integrációs programelemben a szakemberek az érintettek és hozzátartozóik 

számára csoportfoglalkozásokat is tartanak, amelyek bárki számára nyitottak, 

ingyenesek.   

A budapesti infópont elérhetősége: 320-8253 

A Játék határokkal kezdeményezés emellett prevenciós programot dolgozott ki, 

melynek keretében a szakembereik rendhagyó osztályfőnöki órákat és szabadidős 

klubfoglalkozásokat tartanak általános és középiskolákban a diákok számára. A 

tanórákon elsősorban elméleti ismeretek átadására törekszenek, a 

klubfoglalkozásokon pedig a közösségi játék és élmény megélése a cél. A 

klubfoglalkozások és a rendhagyó osztályfőnöki óra módszertani kézikönyve a 

szervezet honlapjáról letölthető. Az anyagot többek között Demetrovics Zsolt és Kulik 

Krisztina dolgozták ki. Szakmai anyagot találhatunk a kézikönyvben a 

csoportfolyamatokról Rácsok Balázstól.  
https://segelyszervezet.hu/projektek/jatekhatarokkal/ 

A Pesterzsébeti KEF programot vitt a kerületi napközis táborba. Hamar János 

tanácsadó és munkatársa több alkalommal beszélgetett a fiatalokkal az internet 

veszélyeiről, az online függőség kialakulásának lehetőségéről. A 10 év körüli fiatalok 

mindegyike ismerte a közösségi média felületeket. Sokan voltak, akiknek volt már 

valamelyik platformon regisztrációja. A foglalkozásokon előkerültek a KEF 

feladatsorai, kvízei, melyeket a gyerekek lelkesen oldottak meg, így nemcsak a 

függőségek témaköre, hanem az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód 

témával is találkoztak a résztvevők.  
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BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET, 
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMA 
M E G H Í V J A 

Önt 
IV. Szakmai napjára 

Időpont: 
2022. szeptember 29. (csütörtök) 9 óra 

Helyszín: 
Csili Művelődési Központ 

Vízvári Terem (Budapest, XX. Baross u. 55.) 
Program: 

08.30-9.00.  Regisztráció 
9.00-9.20  Szabados Ákos Polgármester Úr köszöntője 
9.20-9.35. Majzik Balázs NNK Drogprevenciós Programok 

Osztálya osztályvezetőjének megnyitó beszéde 
9.35-10.05. Dr. Steinbach Zsolt: Alkoholbetegek ellátásának 

buktatói 
10.05-10.55. Kaló Zsuzsa: Szerfüggőség és viselkedési függőség  
  a lányok és nők életében 
10.55-11.10. Szünet 
11.10-11.55. Czere-Ambrus Mária: Tinédzserek kettős  
   diagnózissal - "Akiktől mindig óvtak a szüleitek" 
11.55-12.30. Kimmel Zsófia: Dohány vagy nem dohány-termék? 
12.30-13.00.  Preszl Éva: Safer Internet program 
13.00-14.00.  Ebéd 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni a www.kef20.hu weboldalról elérhető regisztrációs felületen  

lehet 2022. szeptember 23-ig. Információ a kef@kef20.hu e-mail címen vagy  
a +36 20 975 2451-es telefonszámon kérhető. 

 

A program megvalósítását Pesterzsébet Önkormányzata biztosítja. 


